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Ofwêzich: deputearre Douwstra 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
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 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 14    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 29 maart 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
  B1 Subsidiezaken: 
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B1a Wiziging fêststellingsbeslút teaterproduksje 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Middels dit DS-stik slagge wy foar om in nihilfêststelling foar in 
teaterproduksje te wizigjen en om de subsydzje fêst te stellen op it ferliende 
bedrach fan 5.000 euro. It giet om in subsydzje dy’t yn 2017 ferliend is fanút 
de subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip. Yn dit stik lizze wy út wêrom’t wy 
hjirta advisearje en hokker finansjele gefolgen at dit advys hat.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de nihilifêststelling oan Stichting Ut Kindertejater (PF-2017/171685) te 
wizigjen en de subsydzje fêst te stellen op it ferliende en al beskikte 
bedrach; 

2.  de opdracht oan ynkassoburo LAVG ta weromfoarderjen fan it 
subsydzjebedrach yn te lûken; 

3.  it subsydzjebedrach (5.000 euro), de oanmaningskosten (16 euro) en 
de adminstraasjekosten dy’t it ynkassoburo yn rekken bringt (1.449,59 
euro), te sjen as proceskosten en dizze te fergoedzjen út it budzjet fan 
Nij Poadium algemien. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 B2 Zienswijze initiatiefvoorstel D66 en PvdA aanpak 
laaggeletterdheid 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De griffie heeft het college van Gedeputeerde Staten op 4 maart verzocht 
een zienswijze te geven op het initiatiefvoorstel ‘De provincie waar iedereen 
mee kan doen’. Het voorstel is ingediend door de fracties van D66 en PvdA 
en richt zich op het tegengaan van laaggeletterdheid in Fryslân. In de 
bijgaande zienswijze is een positieve reactie geformuleerd op het 
initiatiefvoorstel en er wordt een aantal suggesties meegegeven voor de 
uitvoering. Het initiatiefvoorstel staat voorlopig gepland voor de 
Statenvergadering van 25 mei 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel en de bijlage: Beleidsnota 
‘De provincie waar iedereen mee kan doen’; 

2. in te stemmen met de zienswijze; 
3. de brief vast te stellen en deze te verzenden aan aan Provinciale 

Staten. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/  

dhr. A. Meijerman over decentralisatie sprinterdienst Leeuwarden-
Zwolle d.d. 2 maart 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten 
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Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Aanvullende informatie in het kader van besluitvorming 

Gebiedsontwikkeling Hegewarren’ (01980479) van het programma 
Veenweide; 

c. Brief ‘Programma Afstandsbediening Bruggen’ (01978773) van de 
afdeling Provinciale Waterstaat. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B5 Open Overheid 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er komt in hoog tempo wetgeving op het terrein van (kortgezegd) 
informatiehuishouding op de provincie af. De rode draad die hier doorheen 
loopt is de ‘open overheid’.  Dit heeft organisatiebreed impact. De ambtelijke 
dienst is gestart met het opstellen van een programmaplan om de 
implementatie hiervan in goede banen te gaan leiden. De focus ligt nu eerst 
op de implementatie van de korte termijn acties noodzakelijk voor de Woo 
(Wet open overheid, opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur), die 
per 1 mei a.s. in werking treedt. In dit voorrstel leggen wij u een 
begrotingswijziging voor.  

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde begrotingswijziging, t.b.v. het overzetten van de Woo 
middelen van programma 7 naar 6, vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging, t.b.v. het omzetten van het Woo-
budget naar capaciteitsbudget, vast te stellen en voor te leggen aan 
PS bij de 1e berap 2022. 
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Mobiliteit  B6 Planningsconflict HRMK-spoorbrug Leeuwarden 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het college informeert middels een brief aan Provinciale Staten over het 
ontstane planningsconflict bij de HRMK-spoorbrug te Leeuwarden voor de 
afwikkeling van het trein- en scheepvaartverkeer vanaf 1 april 2022, omdat  
ProRail dit conflict niet conform afspraak vóór 1 april 2022 definitief heeft 
opgelost. De provincie heeft ProRail gevraagd om spoedig de definitieve 
oplossing te realiseren en voor de tijdelijke situatie met een acceptabele 
oplossing te komen voor de treindienstregeling. 

   
  D.S. beslute: 

1. bijgevoegde brief aan Provinciale Staten over het planningsconflict bij 
de HRMK-spoorbrug vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de brief van ProRail over het planningsconflict 
en deze als bijlage mee te sturen naar Provinciale Staten. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Financiën  B7 Ontwerpbegroting FUMO 2023 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten hebben u per brief d.d. 15 maart jl. de FUMO 
Ontwerpbegroting 2023 gestuurd met het verzoek een concept zienswijze 
voor te bereiden.  
De agendacommissie van PS heeft dit onderwerp geagendeerd voor de PS-
vergadering van 25 mei 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1.  geen concept zienswijze voor te bereiden; 
2.  het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  B8 Voortgang circulaire economie en circulair inkopen 
(Fokkens, Douwstra)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om Provinciale Staten te informeren over de voortgang rond circulaire 
economie is bijgevoegde brief opgesteld. Uw college wordt gevraagd om 
deze brief, inclusief bijlagen, vast te stellen en te versturen, waarbij ook 
wordt ingegaan op toezegging 2.762. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis nemen van de CO2 footprint van de provinciale organisatie op 
basis van data uit 2019 en de checklist circulair inkopen; 

2.  de brief aan Provinciale Staten, inclusief de CO2 footprint als 
nulmeting, vast te stellen en te versturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân  B9 Reaksje op rapport Milieudefensie afd. Ljouwert 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 17 maart hat de Vereniging Milieudefensie afd. Ljouwert in brief stjoerd 
nei de deputearren en de steateleden. De brief giet oer de soargen dy’t sy 
hawwe oer it behâld fan it greidefûgelgebiet yn de provinsje. As provinsje 
Fryslân fine wy ek dat wy der alles oan dwaan moatte om ús greidefûgels te 
behâlden. Yn it brief fan miljeudefinsje steane in tal befiningen. De 
Steateleden wurde mei dizze brief op de hichte brocht fan de reaksje op de 
befiningen fan Miliedefensie. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nimmen fan de brief en it rapport fan de Milieudefensie; 
2. de taheakke brief oan PS, mei dêryn de reaksje op de befiningen fan 

de Milieudefensie, fêst te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 30 maart t/m 5 april 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 29 maart t/m 5 april 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Romtlike 
ûntwikkelingen 

 H3 Samenwerkingsovereenkomst datauitwisseling RCE – Provincie 
Fryslân i.v.m. de monumentenmonitor 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Alle provincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen 
aan de monitoring van rijksmonumenten. Met de Monumentenmonitor worden 
elk jaar een kwart van de gebouwde, rijksmonumentale niet-woonhuis 
objecten beoordeeld op hun staat van onderhoud, Ieegstand en 
herbestemming. De resultaten worden jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd en 
gebruikt om beleid bij te stellen. De samenwerking is formeel nog niet 
bekrachtigd. Daarom ligt nu de samenwerkingsovereenkomst voor om te 
tekenen door RCE en Provincie Fryslân.  

   
  D.S. beslute: 

1. de samenwerkingsovereenkomst monumentenmonitor tussen RCE en 
Provincie Fryslân aan te gaan. 

2. volmacht te verlenen aan opgavenregisseur mevr. G. Kraak om deze 
overeenkomst te ondertekenen. 
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Publyksplein  H4 Iepen Mienskipsfûns - Openstelling tweede tender 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft het openstellingsbesluit van de tweede tender in 2022 van het 
Iepen Mienskipsfûns. In het openstellingsbesluit zijn de subsidieplafonds per 
categorie en per regio opgenomen en specifieke uitsluitingen voor de 
regeling per regio. De nieuwe aanvraagperiode is van 11 april 2022 tot en 
met 12 mei 2022 tot 17.00 uur. Het totale subsidieplafond voor tender 
2022/2 bedraagt € 1.100.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2022/2’ met de daarin 
opgenomen aanvraagperiode van 11 april 2022 tot en met 12 mei 2022 
tot 17.00 uur en subsidieplafonds vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Omgevingszaken 
 

 H5 Besluit tot instellen hoger beroep en procesbesluit voeren van 
verweer bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij uitspraak van 1 maart 2022, het 
beroep ingesteld door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (hierna: 
NMV) tegen het het besluit om opdracht te verlenen voor het uitvoeren van 
beheermaatregelen waaronder afschot op het ree ten behoeve van de 
openbare veiligheid, gegrond verklaard. Kort samengevat komt de uitspraak 
er op neer dat GS de NMV als belanghebbende moet aanmerken. 
Voorgesteld wordt tegen deze uitspraak (pro forma) hoger beroep in te stellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

   
  D.S. beslute: 

1. hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland 
van 1 maart 2022, zaaknummer: LEE 21/764; 

2. Trip Advocaten en Notarissen B.V. te machtigen om namens GS op te 
treden als (proces)advocaat in deze procedure en daartoe alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten. 

   
 
  


